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Mededeling
Team Radio Kootwijk
Met ingang van 1 februari hebben er wijzigingen plaatsgevonden in het team van Radio Kootwijk. Het
contract van Waronne Elbers is niet verlengd en Saskia Boerrigter krijgt binnen Staatsbosbeheer een
andere functie. De formele rol van Waronne als zakelijk leider Radio Kootwijk wordt tijdelijk door mij,
Menno Brandt, hoofd afdeling landschap, cultuur en gebouwen Staatsbosbeheer, ingevuld tot er een
opvolger/-ster is gevonden. De werkzaamheden van Waronne en Saskia zijn binnen het team tijdelijk
herverdeeld.
Wanneer er nog vraagstukken openstaan waarvoor Saskia of Waronne uw contactpersoon was, wil ik u
verzoeken deze door te geven aan het team van Radio Kootwijk. Dit kan per mail via
info@hierradiokootwijk.nl of telefonisch: 055 – 519 16 65. Wij zullen dan gezamenlijk kijken hoe we
hier vervolg aan geven.

De komst van de Wisent
Op 5 februari (vandaag) is constructief overleg geweest tussen de wijkmanager van de gemeente
Apeldoorn, de voorzitter van de Stichting Wisent op de Veluwe, de voorzitter van de dorpsraad Radio
Kootwijk en Staatsbosbeheer. Tijdens dat overleg bleek dat niet bij iedereen de gegevens en
antwoorden bekend waren op de vragen die leven. Afgesproken is dat we op vrijdag 19 februari
opnieuw bij elkaar komen en dan met elkaar een besluit nemen over “hoe verder ?”

Praktisch
Activiteitenoverzicht
In februari hebben we een aantal kleine vergaderarrangementen en reguliere excursies. Daarnaast
staan de volgende activiteiten op de planning voor februari:
6 & 7 februari Grasnapolsky Winterfestival
Grasnapolsky heeft enige tijd terug een brief gestuurd met hierin meer informatie over dit weekend,
plus de uitnodiging om langs te komen. Wie weet treffen we elkaar daar! Mocht je het nog niet hebben
gezien: er is een scrollytelling website waarin Boswachter Frank dit jaar een grote rol speelt voor
Grasnapolsky.
11 februari
Fotoshoot (bekend kledingmerk!)
9.00-17.00 uur
17 februari
Afscheidsreceptie Gemeente Apeldoorn
300 personen 14.00-21.00 uur
19 februari
Congres Anders werken (incl diner)
115 personen 12.00-21.00 uur

(Restauratie) werkzaamheden
Met zorg is de voordeur gerestaureerd en in prachtig blauw (in plaats van groen) geschilderd; de
originele kleur blauw van vroeger. We zetten deze kleur door zodat ook de deuren van de Annexen, de
toegangshekken straks dezelfde kleur blauw zijn. Ook het halletje bij binnenkomst is flink onder
handen genomen en zorgvuldig gerestaureerd. De restauratie/verbouwing van Annex A is bijna
afgerond met als resultaat een mooie nieuwe plek om onze excursies te starten. Deze Annex wordt ook
ingezet als vergaderlocatie.

Vooruitkijken
Meivakantie
In de meivakantie gebeurt dit jaar enorm veel: Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Moederdag en
natuurlijk de start van De Giro in Apeldoorn. Momenteel zijn we aan het kijken of we in de meivakantie
meer excursies kunnen uitzetten en eventueel het gebouw open kunnen stellen voor bezoekers.
Uiteraard houden wij rekening met vervoer en regulering van het aantal bezoekers. De precieze
invulling volgt nog.

Terugblik
Bijeenkomst vrijwilligers
Jaarlijks komen de vrijwilligers op onze uitnodiging naar Radio Kootwijk om bij te kletsen met elkaar
en met ons. Als aftrap en vorm van kennisdeling gaf Loes Mooijman een presentatie over de
geschiedenis van Radio NORA (Noordwijk Radio). Het is goed om te merken dat tijdens zo’n avond er
weer leuke ideeën en kritische opmerkingen naar voren komen. Immers, de vrijwilligers (gidsen,
gastheren en gastvrouwen) zijn onze ogen en oren als het gaat om hoe bezoekers Radio Kootwijk
beleven. Een waardevolle avond dus!

Menno Brandt,
Waarnemend zakelijk leider Radio Kootwijk / Staatsbosbeheer
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